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1. ART RURAL A LA FÀBRICA DE TORREGROSSA
Trenta-vuit metres d’alt i dotze d’ample. 1.368 metres
quadrats. Aquestes són les dimensions de les tres sitges de la
fàbrica de pinsos de Torregrossa que durant el passat mes
d’octubre s’han convertit en l’obra d’art rural més gran de
Catalunya. Els creadors són els artistes Jofre Oliveras i Nil
Safont, joves muralistes catalans amb forta projecció
internacional, i els coordinadors l’empresa Binomic.cat
impulsora del Gargar Festival de Penelles. Amb aquesta acció
Cooperativa d’Ivars ha volgut reconèixer la tradició agrària
del nostre territori i agrair a les generacions que l’han sabut
mantenir, inspirant-se alhora en les Festes del Segar i el
Batre de La Fuliola. L’acte de presentació del Mural d’Art
Rural va celebrar-se el passat 9 de novembre, i va comptar
amb l’assistència de prop de 500 socis, col·laboradors i
veïns que van gaudir d’activitats familiars com un photocall,
tallers de circ i de creació de titelles, així com de la mostra
de l’Associació de Tractors Antics de Ponent. Després de la signatura dels artistes, els assistents
van degustar un pica-pica a càrrec de restauradors del territori i música swing en viu. Cal
recordar que la singularitat d’aquesta actuació, és compartida amb la certificació GLOBALG.A.P.
de la fàbrica, iniciativa també pionera en l’àmbit de l’alimentació animal.
2. SESSIÓ DE TREBALL: PAPER ESTRATÈGIC DEL MÓN RURAL
El dissabte 23 de novembre Cooperativa d’Ivars va
celebrar una sessió de treball amb la Institució Catalana
d’Estudis Agraris, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.
En la mateixa, s’aborden aspectes estratègics per al món
rural, com són el despoblament i el relleu generacional,
el canvi climàtic i el paper positiu de l’agricultura i la
ramaderia, així com també l’urgent i necessària
modernització dels sistemes de regadiu a la nostra
zona. La jornada s’emmarcava en una visita tècnica al territori de la Plana d’Urgell, i durant la
qual també conegueren altres projectes turístics i empresarials, i serví alhora per establir
fórmules de col·laboració en accions d’interès per al nostre territori i el seu progrés econòmic.
3. RIFA DE NADAL
S’informa que com és tradició anual, ja es poden adquirir als diferents
centres de la cooperativa les participacions dels números 36.130 i
46.421, en butlletes de 10 € (cinc de cada número) de la Rifa de Nadal
que se celebrarà a Madrid el 22 de desembre de 2019.
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4. RAMON ARMENGOL: NOU PRESIDENT DE LA COGECA
El Consell Rector, la Direcció i el col·lectiu de socis i treballadors de
Cooperativa d’Ivars feliciten a Ramon Armengol Torrent, per la seva recent
elecció com a nou president de la Confederació General de Cooperatives
Agràries (COGECA), organització que aglutina i representa 22.000
cooperatives i 7 milions de socis a la Unió Europea. La seva àmplia
experiència i perspectiva sectorial, de ben cert li permetran treballar per l’interès de tots els
agricultors i ramaders. Molta sort i èxits en aquest nou repte dins el món del cooperativisme.
5. GRAN RECAPTE: AGRAÏMENT A LA PARTICIPACIÓ
Els passats 23 i 24 de novembre, el supermercat de la
cooperativa es va adherir al GRAN RECAPTE, impulsat pel
BANC DELS ALIMENTS, tot recollint amb la implicació dels
socis i veïns uns 1.800 kg de productes, quantitat
lleugerament superior a l’any passat, tot posant-se de
manifest la solidaritat i el compromís constant. Cooperativa
d’Ivars expressa també la seva gratitud a l’equip de
voluntàries que van ajudar en la recollida, i al Consell
Comarcal del Pla d’Urgell per la seva coordinació.
6. VOLTA A L’ESTANY: ESPORT INTERGENERACIONAL I DE TERRITORI
Cooperativa d’Ivars felicita al Club Atlètic Ivars i Ajuntament
d’Ivars d’Urgell per l’èxit aconseguit en l’organització de l’XI
Volta a l’Estany celebrada aquest diumenge 24 de novembre.
La cooperativa dona suport a activitats socials a Ivars
d’Urgell, i hi participa en aquest cas amb un guardó als
atletes de més edat, fidels al nostre model cooperatiu
centenari i en reconeixement a l’esport com a eina de
motivació intergeneracional. Enguany els premiats foren
Ramon Bernaus, d’Ivars d’Urgell, i Gina Hortal, de Lleida.
7. JORNADA DESHERBATGE MECÀNIC
El passat 5 de novembre es va celebrar la jornada tècnica
Demostració d’equips de maquinària de desherbatge mecànic
en cultius extensius en coordinació entre Departament
d’Agricultura, IRTA i Cooperativa d’Ivars. Amb gran èxit
d’assistència la sessió va començar a la Sala d’actes de la
cooperativa amb diferents ponències tècniques i va seguir amb
una demostració en parcel·la, gràcies a la col·laboració de les
empreses de maquinària participants. Al llarg de la jornada es
posà de manifest l’interès creixent per aquestes tècniques de desherbatge com a alternativa o
complement al tractament fitosanitari.
8. LES DONES APOSTEN PEL COOPERATIVISME
El passat 15 d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de les
Dones Rurals, es va dur a terme la jornada Dones en
cooperatives agroalimentàries: garantia de sostenibilitat
territorial i progrés en el medi rural. L’acte organitzat per
Cooperativas Agro-alimentarias de España va tenir lloc a la seu de
Cooprado a Casar de Cáceres, i va assistir-hi Ramona Mota,
membre del Consell Rector de Coopivars, en nom de les cooperatives catalanes. Accions com
aquesta s’emmarquen en la promoció del paper de la dona dins els òrgans de gestió cooperatius.
EL CONSELL RECTOR

